
Tohnács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (111.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásoktól szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkötében eljárva a
szociális elJátásoktól szóló 5/2009. (II1.19.) önkormányzati rendelet módositásáról a következőket rendeli
eL

1.§
(1) A szociális ellátásoktól szóló Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.
(III.19.) RENDELETE 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészitő támogatás
igénybevételével vásárolt szociális célú tűzifára

o) az aktív korúak ellátásában részesülő,

b) az időskorúak járadékában részesülő,

e) a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő,

d) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
e) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,

j) a háztartásában három vagy több kiskorú vagy eltartott gyermeket nevelő,

g) a közfoglalkoztatott,
h) az az egyedül élő nyugelJátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek elJátásában

részesülő, akinek jövedelme nem haladja meg a havi nettó 150.000 Forintot,
i) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

feltéve, hogy lakásában a tűzifával történő rutés lehetséges. A jogosultak közül az a)-e) pontban
meghatározott jogosult előnyt élvez."

(2) A szociális ellátásoktól szóló Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.
(III.19.) RENDELETE 14. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) A gyermekét egyedül nevelő szülőnek minősül az az egyedülálló személy, aki e minőségére

tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti magasabb összegű családi
pótlékra jogosult."

dr. Molnár-Fábián Agnes
jegyző

olnár-Fábián Agnes
jegyző
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Részletes indokolás

A:z 1. §-hoz

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete szerinti a Rendelet 14. § (1) bekezdés h) pon~a
szerinti jogosulti kört és jövedelernhatárt módosította. A jogosulti kört i) ponttal bővíti a Képvíselő

testület. Egyben meghatározza ezen jogosulti kör fogalmát.

A 2. §-hoz

A rendelet 2021. november 5-én lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX:. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a törvény erejénél fogva a
hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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